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30 شخصية وفريق تطوعي وشاح الكويت للبصمة اإلنسانية  قلد 

املعتوق: دور حيوي للمنظمات اإلنسانية في دعم مسيرة العمل اخليري

»املهندسني« وقسم الهندسة املدنية 
ينظمان مؤمتر تطوير استدامة 

البنية التحتية للنقل

وقعت  جمعية جمعية املهندسني الكويتية  
و ق��س��م ال��ه��ن��دس��ة امل��دن��ي��ة بكلية الهندسة 
والبترول مذكرة تفاهم تقضي على التعاون 
بينهما القامة مؤمتر »التحديات في مجال 
تطوير استدام�ة البنية التحتي�ة للنقل« ، وذلك 
بناًء على االتفاق  املوقع بني الكلية واجلمعية. 

وقع املذكرة رئيس اجلمعية املهندس فيصل 
العتل ورئيس قسم الهندسة املدنية الدكتور 
فهد صياح الركيبي مبقر اجلمعية بحضور 
كال من  أمني سر اجلمعية املهندس فهد العتيبي 
وأم��ني الصندوق املهندس علي الفيلكاوي ، 
عضو مجلس االدارة املهندس علي محسني 
وعضو جلنة ش���ؤون   املهندسني  املهندس 
فهد املطيري ، عضو جلنة النقل املهندس عبد 
الله جاسر وسكرتير عام اجلمعية املهندس 
راشد العنزي و شارك أستاذ الهندسة املدنية 

الدكتور دعيج الركيبي بحفل التوقيع.  
وقال رئيس اجلمعية املهندس فيصل دويح 
العتل بهذه املناسبة ، إن توقيعنا لهذه املذكرة 
يؤكد حرصنا على التعاون مع كلية الهندسة 
بجامعة الكويت ، ونحن سعداء حيث أننا 
أنهينا االستعدادات لعقد مؤمتر ادارة املرفق 

ال��ذي يقام بالتعاون معهم يوم األح��د املقبل 
، مضيفا أن ه��ذه امل��ذك��رة تقضي ب��أن تتولى 
اجلمعية عملية التنظيم واالدارة للمؤمتر 
وجتهيز مقره وحفل إفتتاحه ، مع توفير ضابط 
إتصال للتعامل بينهما وتسجيل املشاركني من 
داخل وخارج الكويت والتنسيق مع اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص للمشاركة ودعم 

املؤمتر بالتعاون مع الطرف الثاني .
وأض��اف ، إن شركاءنا في قسم الهندسة 
املدنية سيتولون اجلانب األكادميية للمؤؤمتر 
حيث سيقومون مبراجعة وقبول األبحاث 
العلمية و إع��داد اللجان الرئيسية  للمؤمتر،  
تنظيم اجل����دول ل��ل��م��ح��اض��رات الرئيسية 
واألوراق العلمية ،  اخ��ت��ي��ار املتحدثني 
الرئيسني،  التعريف خ��الل جلسة االفتتاح 
و تشكيل اللجنة العلمية ، على أن تتولى 
اجلمعية تنظيم فاعليات املؤمتر ملدة يومني 
وعمل زيارات وأنشطة للمشاركني ، وجتهيز 
دعوات وشهادات املشاركة والتكرمي للحضور 
املؤمتر وتشجيع املنظمات الهندسية الدولية 
للمشاركة والقيام بأعمال الترويج والنشر 

املطلوبتني للمؤمتر.

العتل والركيبي يتوسطان  أعضاء مجلس إدارة اجلمعية خالل توقيع االتفاقية
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أك��د رئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
املستشار بالديوان األميري الدكتور عبدالله املعتوق 
أهمية دور املنظمات اإلنسانية احليوي في دعم 

مسيرة العمل اخليري واملجتمعي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور املعتوق خالل حفل 
)جائزة التميز املجتمعي اإلنساني( وتقليد كوكبة من 
أبناء الكويت عددها 30 شخصية وفريق تطوعي 
تقلدوا وشاح الكويت للبصمة اإلنسانية لعام 2018 
الذي نظمته جمعية ملتقى الكويت اخليري في فندق 
كراون بالزا بحضور عدد كبير من املهتمني في العمل 
اإلنساني تقدمهم رئيس مجلس إدارة احتاد املبرات 

واجلمعيات اخليرية خالد العيسى الصالح .
وثمن املعتوق جهود املكرمني م��ن أف���راد وف��رق 

تطوعية لدعم العمل اخليري واملجتمعي وجتسيد 
قيم املجتمع الكويتي وغاياته االنسانية.

وأش��ار إلى الفعاليات التي تشهدها الكويت في 
مجال العمل اخليري التي تعكس ري��ادة الكويت 
ومتيزها منوها ب��االجن��از ال��ذي حتقق في املؤمتر 
السنوي الثامن للشراكة الفاعلة وتبادل املعلومات 
من أجل عمل انساني أفضل الذي شهد تعهدات بأكثر 
من ملياري وجبة غ��ذاء لضحايا اجل��وع وتعزيز 
املكانة االنسانية للكوبت بوصفها مركزا إنسانيا 

عامليا.
ول��ف��ت إل��ى أع��م��ال ملتقى الكويت االول إلدارة 
العمل االنساني )حوكمة العمل االنسان.. مكتسبات 
وت��ط��ب��ي��ق��ات( ال���ذي ي��ه��دف ال���ى حتقيق اجل���ودة 

والتميز ف��ي االداء املؤسسي وتكريس املعايير 
املهنية والرقابية وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة 

واملصداقية.

سمات أهل الكويت

من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية ملتقى 
الكويت اخليري رئيس جلنة االشراف موسى اجلمعة 
في كلمة مماثلة اجلهود الطيبة للمكرمني في مجاالت 

العمل التطوعي اخليري االنساني.
وأعرب اجلمعة عن فخره مبا حتقق من اجنازات 
في مجاالت العمل التطوعي الذي اصبح عالمة بارزة 
وسمة من سمات أهل الكويت الذين يحرصون على 

رسم االبتسامة على شفاه كل محتاج.

وأشار الى أن اجلمعية أرادت من خالل هذه املبادرة 
تقدمي الشكر والعرفان لكوكبة من ابناء الكويت الذين 
رفعوا اسم البالد في احملافل العاملية وتقدمي الدعم 
النفسي واملادي لكل احملتاجني مبينا أن فكرة الوشاح 
انطلقت من استراتيجية اجلمعية الرامية الى االرتقاء 

بالعمل اخليري واالنساني.

كلمة املكرمني          

من جانبه توجه السفير الدكتور حمد الدعيج في 
كلمة نيابة عن املكرمني بالشكر والتقدير جلمعية 
ملتقى الكويت اخليري معربا عن فخره بتمثيل نخبة 

منتقاة حازت على وشاح الكويت للبصمة االنسانية.
وق��ال الدعيج إن اجلائزة تأتي تقديرا وعرفانا 

لهؤالء النجوم املتأللئة في سماء الكويت اإلنسانية 
وحتقيقا وجتسيدا لرؤية اجلمعية االستراتيجية 
التي ترتكز على تشجيع املبادرين في خدمة املجتمع 

واإلنسانية.
ولفت إل��ى أن امل��ب��ادرة ستكون سنوية تشجيعا 
وحتفيزا لفئات املجتمع وإبراز الطاقات واإلبداعات 

الكامنة في في نفوس الكويتيني.
وأوضح الدعيج أن ملتقى الكويت اخليري جمعية 
نفع عام أهلية مهنية أسست عام 2013 حتت مظلة 
جمعية )الشيخ عبدالله ال��ن��وري اخليرية( ومت 
إشهارها رسميا م��ن وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل ع��ام 2015 وتهدف إل��ى تشجيع العاملني 

وتدريبهم مع تطوير مؤسساتهم اخليرية.

»حماية البيئة« تنفي وجود أمطار 
حمضية في الكويت 

930 شكوى  بلدية الكويت استقبلت 
عبر اخلط الساخن في نوفمبر املاضي

أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العالقات 
العامة  ببلدية الكويت بأن عدد الشكاوي التي 
مت استقبالها عبر اخل��ط الساخن “ 139 “ 
لقسم الطوارئ التابع  إلدارة اخلدمات العامة 
وحتويلها إلى أفرع البلدية باحملافظات خالل 
شهر نوفمبراملاضي ق��د بلغت 930 شكوى 
وشملت م��ج��االت النظافة العامة )ش��ك��اوي 
وج��ود مخلفات قمامة ،طلب حاويات نظافة ، 
وجود قمامة أثاث مستعمل ،أشجار أمام املنازل 
وال��س��اح��ات ، ش��ك��اوي جتمع مياه األم��ط��ار ، 
شكاوي سقوط )أشجار،حديد،إطارات، سقوط 
عامود إن��ارة،  كثبان رملية ، صخر ، صلبوخ 
( وشكاوي رمي دفان وأنقاض تعيق الطريق 
وشكاوي سيارات ،طراريد ،شاليهات مهملة 
، شكاوي تعدي على أم��الك الدولة فضاًل عن 

تزويد املواطنني بأرقام البلدية املختلفة  .
وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوي 
التي مت استقبالها من اجلمهور كان في محافظة  
األحمدي حيث بلغ عددها  275  شكوى تلتها 
محافظة ال��ف��روان��ي��ة 150 ش��ك��وى وج���اءت 
محافظة اجلهراء في املرتبة الثالثة من حيث عدد 
الشكاوي والتي بلغت  140 شكوى فيما جاءت 
محافظة العاصمة في املرتبة الرابعة من حيث 
عدد الشكاوي حيث تلقت 136 شكوى وجاءت  
محافظة حولي في املرتبة اخلامسة من حيث 
عدد الشكاوي  التي مت تلقيها والتي بلغت  120 
شكوى فيما ج��اءت محافظة مبارك الكبير في 
املرتبة األخيرة بعدد 109 شكوى مت إستقبالها 

عبر اخلط الساخن .
وذك��ر التقرير أن جميع الشكاوى التي يتم 

استقبالها عبر اخلط الساخن “139” من قسم 
الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات يتم إدخالها 
في جهاز احلاسب اآللي ويتم متابعتها من قبل 
موظفي اخلط الساخن بعد توجيهها إلى جهات 

االختصاص في البلدية طبقا للمحافظات .
وأش��ار التقرير إلى أن تطوير خدمة اخلط 
الساخن واالرت��ق��اء  بجودة خدماته مستمرة  
تنفيذا لتوجيهات اإلدارة العليا في البلدية من 
أجل خدمة اجلمهور والتواصل معهم من أجل أن 
يكون كل فرد في املجتمع شريكا في احلفاظ على 

بلدنا ملنع أي مظاهر سلبية .
وبني التقرير بأن املوظفني في اخلط الساخن 
ال يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات املعنية 
بأفرع البلدية باحملافظات بل يقومون مبتابعتها  
حتى يتم التأكد من اإلجراءات التي مت اتخاذها 
بشأنها  من أجل التواصل مع الشاكي وإطالعه 

على تلك اإلجراءات .
وأوض��ح التقرير أن خدمة اخل��ط الساخن 
تهدف بأن تكون حلقة الوصل بني جهاز البلدية 
واجلمهور ومساعدتهم في كافة املجاالت التي 

تقع ضمن اختصاصاتهم .
ولفت التقرير إلى أنه في حال وجود احلاالت 
الطارئة في مختلف احملافظات التي تستوجب 
احلل الفوري  فإنه يتم حتريك آليات ومعدات 
وعمال اإلدارة للعمل على حلها ف��ورا من أجل 
تقدمي أفضل اخلدمات وبأقصى سرعة ممكنة 
، إل��ى جانب التعاون مع مختلف املؤسسات 
احلكومية في حالة وجود أي طارئ من خالل 
دعمهم بآليات وعمال البلدية والعمل بروح 

الفريق الواحد من أجل حتقيق املصلحة العامة.

بلدية الكويت

أكدت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
أن ما مت تداوله أخيراً عبر بعض منصات 
ال��ت��واص��ل االجتماعي وم��ن خ��الل مواقع 
إلكترونية ب��أن هناك أم��ط��اراً حمضية في 
الكويت نتيجة خروج ثاني أكسيد الكبريت 
من مصافي وآبار النفط يتسبب بدوره في 
اختالطها مبياه األم��ط��ار األم��ر ال��ذي جنم 
عنه مشكلة احلصى املتطاير ألن املالحظ 
أن���ه ح��ت��ى ب��ع��ض األرص��ف��ة الكربستون 
واخلرسانية تآكلت من ج��راء األمطار عاٍر 
عن الصحة ، خاصة وأنه ال توجد دراسات 

تثبت ذلك حتى اآلن.
ولفتت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 

بهذا اخلصوص إلى أن إثبات وجود األمطار 
احلمضية وتأثيرها على البنية التحتية 
مرهون باجلهات البحثية في الدولة مثل 
جامعة ال��ك��وي��ت )كلية الهندسة وكلية 
العلوم(  ومعهد الكويت لالبحاث العلمية 
لدراسته والبحث في ابعاده وفق معايير 
علمية معتمده حيث ان مثل هذه الدراسات 
تساعد متخذي ال��ق��رار في ادارة املنشآت 
وامل���واد املقترح استخدامها، كما ان ذلك 
يساعد في حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
م��ن خ��الل ت��أم��ني امل���دن مل��واج��ه��ة املخاطر 
والكوارث الطبيعية والتي تعد كثافة وتكرار 

ونوعية االمطار جزء ال يتجزئ منها.

2018/2019 في إطار تنفيذه خلطة التدريب للسنة املالية 

3 برامج تدريبية ديوان احملاسبة يختتم 
اختتم ديوان احملاسبة 3 برامج تدريبية 
ح��ول ع��دة موضوعات وه��ي )دور دي��وان 
احملاسبة في تقييم أصول القطاع احلكومي 
في ظل اخلصخصة(، و )معايير احملاسبة 
احلكومية IPSASs(، و)تنمية املهارات 
اإلشرافية ل��رؤس��اء ف��رق التدقيق( وذلك 
ضمن اخلطة التدريبية ل��ل��دي��وان للعام 

2019/2018
واستهدف البرنامج األول )دور ديوان 
احملاسبة في تقييم أصول القطاع احلكومي 
ف��ي ظ��ل اخل��ص��خ��ص��ة( امل��وج��ه إل���ى كافة 
املدققني بجميع قطاعات الديوان إلى تعريف 
املشاركني باإلطار العام للخصخصة، ودور 
الديوان في تقييم أصول القطاع احلكومي 

في ظل اخلصخصة.
كما تناول البرنامج مفاهيم اخلصخصة 
ودواف��ع��ه��ا وأن��واع��ه��ا وط��رق��ه��ا، والغطاء 
الدستوري لها، إلى جانب مقومات جناحها 
وعوامل فشلها، وإج���راءات الرقابة عليها 
وتقييم األص���ول مل��ش��روع اخلصخصة، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى اس��ت��ع��راض جت��رب��ة دول��ة 

الكويت في اخلصخصة.
أما البرنامج الثاني والذي جاء بعنوان 
 )IPSASs معايير احملاسبة احلكومية(
واملوجه إلى كافة املدققني في قطاع الوزارات 
واإلدارات احلكومية وقطاع اجلهات امللحقة 

وإدارتي الرقابة املسبقة، فاستهدف تنمية 
م��ه��ارات امل��ش��ارك��ني على تطبيق معايير 
احملاسبة الدولية احلكومية، كما تطرق 
البرنامج إل��ى تعريف معايير احملاسبة 
ال��دول��ي��ة احلكومية والهيكل التنظيمي 
والفرضيات، واألس��س احملاسبية املتبعة 
في املعايير، باإلضافة إلى عالقة معايير 
احملاسبة الدولية احلكومية بالتقارير 
املالية احلكومية ومدى تأثيرها على جودة 

التقارير.
وت��ن��اول البرنامج الثالث وال���ذي جاء 
بعنوان )تنمية املهارات اإلشرافية لرؤساء 
ف��رق التدقيق( تنمية وتطوير ال��ق��درات 
واملهارات اإلشرافية للمشاركني من خالل 
إم��داده��م ب��األس��س وامل��ب��ادئ واألساليب 
العلمية لإلشراف اإلداري مبا يكفل إدارة 
فرق عمل ناجحة، وفن التعامل مع اآلخرين 

وإدارة الفريق.
كما اس��ت��ع��رض كيفية إدارة األزم���ات 
وحل املشاكل بني أعضاء الفريق، باإلضافة 
إلى اجلهات املشمولة بالرقابة واجلوانب 
اإلداري�����ة والتخطيط ال��ن��اج��ح لألعمال 
الرقابية والعناصر األس��اس��ي��ة لرئيس 
الفريق املتفوق، إلى جانب مهارات التفويض 
الفعال لألعمال الرقابية ودوره في رفع 

كفاءات املدققني.

تكرمي جواد بوخمسنيتكرمي السفير د. حمد الدعيجاملعتوق واجلمعة والصالح في لقطة جماعية مع املكرمني

تكرمي إحدى الفائزاتاملعتوق يكرم خالد العيسى الصالحتكرمي هناء الهاجري

اجل�����������������م�����������������ع�����������������ة: ال��������������ع��������������م��������������ل ال��������������ت��������������ط��������������وع��������������ي أص������������������ب������������������ح ع������������������ام������������������ة ب������������������������������������������ارزة وس������������������م������������������ة م���������������������ن س������������������م������������������ات أه����������������������������ل ال������������ك������������وي������������ت
ال�����������دع�����������ي�����������ج: اجل��������������ائ��������������زة ت����������أت����������ي ت�����������ق�����������دي�����������رًا وع������������رف������������ان������������ًا ل������������ه������������ؤالء ال����������ن����������ج����������وم امل��������ت��������أل��������ئ��������ة ف������������ي س����������م����������اء ال����������ك����������وي����������ت اإلن�������س�������ان�������ي�������ة


